
Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 7824

Czasy...           Ludzie...          Wydaenia...
75 lat temu
08 maja 1940 r. zginął mę-

eńską śmiercią w obozie kon-
centracyjnym w Buchenwaldzie 
ks. senior Karol Kulisz. Kazno-
dzieja i duszpaste parafii w 
Ligotce Kameralnej a następnie 
w Cieszynie, inicjator pracy 
charytatywnej w Ligotce Kameralnej a następnie 
założyciel Zakładów Opiekuńych i Diakonatu 
„Eben-Ezer” w Dzięgielowie, redaktor i wydawca 
budujących asopism ewangelickich, ołenik 
i działa narodowy.

Kulisz Karol (1873–1940), senior diecezji cie-
szyńskiej, działa narodowy i ołeny. Ur. 12 VI 
w Dzięgielowie koło Cieszyna, syn Adama, drob-
nego rolnika pracującego jako robotnik w hucie 
tynieckiej, i Anny Hławika. Ukońył gim-
nazjum niemieckie w Cieszynie w r. 1894, pez 
następne tery lata studiował teologię ewan-
gelicką w Wiedniu i Erlangen. Wyświęcony w r. 
1899, został wikariuszem w Ligotce Kameralnej, 
a w r. 1908 proboszem i pełnił tę funkcję do r. 1918. 
W krótkim asie stał się bliskim wółpracownikiem 
F. Michejdy, pastora w Nawsiu, pywódcy ewan-
gelików polskich na Śląsku Cieszyńskim. Popierali 
oni wólnie rozwój ruchu narodowego na Mazu-
rach i pyynili się, w porozumieniu z warszaw-
skim generalnym superintendentem J. Burschem, 
do powstania w l. 1903–5 w Ostródzie polskiej księ-
garni i drukarni oraz polskiej gazety „Goniec Ma-
zurski”. Razem też z Michejdą pracował K. w Tow. 
Ewangelickim Oświaty Ludowej w Cieszynie jako 
sekreta oraz w Kole Polaków Teologów Ewange-
lickich. W r. 1913 założył w Ligotce dom dla starców 
i ludzi niedołężnych p. n. «Betezda», utymywany 
ze składek ewangelików śląskich. Wydawał pisem-
ko religijne „Dla Wszystkich”. Od r. 1910 do 1919 był 
redaktorem ewangelickiego miesięnika religijne-
go „Słowo Żywota”.

W styniu 1914 r. wybrany na probosza pa-
rafii ewangelickiej w Cieszynie, nie objął tego 
stanowiska, ponieważ Naelna Rada Kościel-
na nie zatwierdziła wyboru do chwili wybuchu 
pierwszej wojny światowej. Dopiero Konsysto 
Ewangelicko - Augsburgski w Warszawie w końcu 
1919 r. wybór zatwierdził. Jako probosz cieszyński 
pracował on do weśnia 1939 r. W pełomowych 
dla Śląska Cieszyńskiego latach 1918–20 występo-
wał bardzo aktywnie w obronie pynależności 
całego Śląska Cieszyńskiego do Polski. W grudniu 

1918 r. podpisał wraz z innymi pastorami memoriał 
w rawie pyłąenia tego terytorium do Polski. 
Memoriał ten w marcu 1919 r. pedłożył J. Bursche 
Konferencji Pokojowej w Paryżu. W lecie tego roku 
Karol Kulisz wraz z pastorem J. Mamicą, pojechał 
z ramienia Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego 
do Paryża, aby bronić postulatów wysuniętych 
w memoriale. Po raz drugi udał się w rawie 
Śląska Cieszyńskiego do Paryża (i następnie do 
Londynu do I. Paderewskiego) w lipcu 1920 r. jako 
łonek delegacji polskiej. Wyjazd ten nie pyniósł 
żadnych rezultatów, gdyż Konferencja Ambasado-
rów powzięła decyzję o podziale Śląska Cieszyń-
skiego właśnie w dniu pybycia delegacji do Pary-
ża. W r. 1921  został seniorem ewangelickiej diecezji 
cieszyńskiej i pełnił tę godność do r. 1936. Jego 
dziełem były Zakłady Opiekuńo-Wychowaw-
e «Ebenezer» w Dzięgielowie, których poątki 
pypadają na r. 1920. Obejmowały one domy dla 
starców, niedołężnych oraz dla sierot. Utymywa-
ły się z dochodów z wynajętego folwarku, pomocy 
ądu i ofiarności ewangelików polskich i zagrani-
nych, m. in. amerykańskich, których pomoc uzyskał  
w wyniku podróży do Ameryki w r. 1928. Stwo-
ył ponadto w r. 1921 organizację sióstr-diakonis 
dla opieki nad dziećmi i starcami w Dzięgielowie 
i w «Betezdzie» w Ligotce. Wydawał też w Cie-
szynie w latach międzywojennych dwutygodnik 
„Głosy Kościelne”. Ogłosił Kazania na teksty Księgi 
Objawienia św. Jana oraz inne kazania. Znany był 
jako utalentowany kaznodzieja. Aresztowany 23 IX 
1939 r. pez gestapo za działalność narodową i po-
lityną na e pyłąenia Śląska Cieszyńskiego 
do Polski, został wywieziony najpierw do obozu 
w Skorochowicach, potem do więzienia w Rawiu 
i wreszcie do obozu koncentracyjnego w Buchen-
waldzie. Zginął tam w maju 1940 r. (8 V wywołany 
pez SS-manów ośród innych więźniów, więcej 
nie powrócił). Urna z prochami została pesłana 
żonie w r. 1940. Ks. Karol Kulisz ożeniony w r. 1900 
z Anną Macura, pozostawił troje dzieci: córki: Ma-
rię, lekaa okulistę, 1. v. Kossowską, 2. v. Michejdzi-
nę (żonę rektora Akademii Medynej w Krakowie 
K. Michejdy, zmarła w r. 1958), i Lidię Maćkowską, 
architekta, oraz syna Jana, prawnika. (tekst wg Ali-
ny Szklarskiej-Lohmannowej)

125 lat temu 
10 maja 1890 r. zmarła na zapalenie płuc w ho-

telu Palanza kurou Verbania nad jeziorem Lago 
Maggiore w Szwajcarii Anna Eleonora Karolina 
Zoa Helena Maria Teresa Henrietta Adol-
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na Luiza Filipina (11 
imion) hrabina Zobel z 
Giebelstadt i Darstadt  
Zamoyska (popularnie 
zwana Annalorą), je-
dyna córka Zofii i Hen-
ryka baronów Zobel, 
właścicieli dóbr gro-
dzieckich. Urodziła się 
15maja 1848 w Grodźcu, 
gdzie na zamku zosta-
ła ochona pez ks. 
Hermana Juliusza Kot-
schego z Jawoa. We-
śnie osierocona pez 
matkę Zofię (04.06.1863 
r. także na zapalenie 
płuc) wyszła za mąż 
05 października 1867 r. za Józefa Juliana hrabiego 
Zamoyskiego z linii słowackiej. Urodziła sześcioro 
dzieci: Zofia (1868-1948), Jan Józef (1873-1911) bliź-
niak, Joanna Eleonora (1873-1927) bliźniaka, Fran-
ciszek Józef hr. Zamoyski, inż. (1876-1948), Jadwiga 
Hamos de Hyhalom (1877- 1957), Maria Gniewosz 
(1887-1984). W 1884 r. Annalora zmuszona zostaje 
do edaży majątku grodzieckiego, zamieszkała 
w dobrach męża w Brestovanach i Moteszycach 
(ob. na Słowacji). Była ostatnią żeńską protestanc-
ką adkobierynią majątku grodzieckiego. Py-
pomnieć należy, że jej matka Zofia Zobel w 1857 r. 
założyła cmenta w Świętoszówce.

450 lat temu
28 maja 1565 r. zmarł w Łukiszkach na Litwie 

marszałek wielki litewski, kancle wielki litewski, 
wojewoda wileński Mikołaj Kysztof Radziwiłł 
książę herbu Trąby, zwany Czarnym. Urodził się 
500 lat temu 4 lutego 1515 r. w Nieświeżu a pocho-
dził z litewskiego rodu Radziwiłłów (Radvila). Był 
synem kasztelana trockiego Jana i Anny z Kiszków. 
Wprowadził i umocnił na Litwie Kościół ewange-
licko-reformowany, propagując kalwinizm także 
w Koronie a pod koniec życia poparł jednak anty-
trynitaryzm.  Stwoył potęgę rodu Radziwiłłów. 

Otymał wszechstronne wykształcenie, studiował 
w Wittenberdze, następnie pebywał na dwoe 
królewskim w Krakowie, gdzie poznał pyszłego 
króla Zygmunta II Augusta. Związek, a następnie 
małżeństwo siostry stryjenej Mikołaja – Barbary 
Radziwiłłówny z Zygmuntem Augustem umocnił 
jego pozycję. W 1551 r. Zygmunt II August nadał 
mu pywilej chronienia w archiwum nieświeskim 
wszystkich dokumentów, dotyących dziejów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i tak w 1544 r. Mi-
kołaj został marszałkiem ziemskim, a w roku 1550  
kancleem, zaś w 1551 r. wojewodą wileńskim, 
kumulując najwyższe uędy w państwie i stając 
się wraz z bratem Mikołajem Radziwiłłem Rudym 
najbardziej wpływowym dygnitaem na Litwie. 
Od 1548 r. jego żoną była Elżbieta Szydłowiecka, 
która wniosła mu w posagu tzw. „Dobra Szydło-
wieckie” które otymała w adku po swym ojcu. 
Mikołaj Czarny prowadził politykę mającą na celu 
umocnienie pozycji Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, które znajdowało się w unii z Polską. W roku 
1561 doprowadził do włąenia Liwonii do Litwy. 
Wzmacniał również wpływy swojego rodu, nawią-
zując niezależne od Korony kontakty polityne 
z Habsburgami. Speciwiał się unii lubelskiej 
i z powodu tej opozycji został odsunięty pez króla 
od wpływu na politykę. Mikołaj Radziwiłł Czarny 
w 1553 r. poparł reformację i w wyniku tego pou-
cił katolicyzm. Poątkowo zainteresował się lute-
ranizmem, ale dwa lata później nawiązał koreon-
dencję z wybitnymi teologami kalwinizmu, w tym 
z samym Janem Kalwinem. Około 1557 r. pyłąył 
się do kalwińskiego kościoła reformowanego, któ-
rego stał się najbardziej wpływowym protektorem 
w Rzeypoolitej. W tym 1557 roku ufundował 
w Wilnie pierwszy na Litwie kościół i szkołę wy-
znania reformowanego. Wkrótce zaął energinie 
zwalać w swoich litewskich i małopolskich po-
siadłościach katolicyzm i prawosławie. Odebrał 
katolikom kościoły i pekazał je kaznodziejom 
kalwińskim. Zaął też aktywnie propagować 
protestantyzm, otwierając drukarnie w Nieświeżu 
i Beściu litewskim, gdzie w roku 1563 wydrukowa-
no Biblię Beską, zwaną też Radziwiłłowską jako 
pierwsze tłumaenie całego Pisma Świętego na ję-
zyk polski z języków oryginalnych. Mikołaj Czarny 
finansował zarówno prace zeołu tłumaącego 
Biblię w Pińowie, jak i jej wydanie w Beściu. 
Wierał również działay reformacyjnych, takich 
jak Szymon Budny, Marcin Czechowic i Jan Łaski. 
Na poątku lat 60-tych XVI wieku w łonie pol-
skiego Kościoła Reformowanego nastąpił ór do-
tyący nauki o Trójcy Świętej. Poątkowo Miko-
łaj Czarny eciwiał się antytrynitaom i wygnał 
nawet Szymona Budnego, którego sobór kalwiński 
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uznał winnym oducenia doktryny Trójcy. Jednak 
w roku 1563, pede wszystkim pod wpływem Le-
lio Socyna i Jeego Bladraty, poparł antytrynita-
ryzm i zaął aktywnie wierać ruch ariański. Już 
w erwcu 1563 roku w swoich dobrach w Mordach 
zorganizował synod ariański, a w następnym roku 
zaął zastępować pastorów kalwińskich ministra-
mi ariańskimi. Pekazał też do ich dyozycji dru-
karnię w Nieświeżu. Wierał również ruch anty-
trynitarny na arenie międzynarodowej. Próbował 
bronić Jeego Blandratę oskarżonego pez Jana 
Kalwina oraz wierał księcia Siedmiogrodu Jana 
Zapolyę, który również popierał unitarian. Pomimo 
wielokrotnych prób pekonywania do katolicy-
zmu pez nuncjuszy papieskich, Mikołaj Czarny do 
pedwesnej śmierci pozostał wierny reformacji 
i arianizmowi. Zmarł 28 lub 29 maja 1565 r. Ponie-
waż w chwili jego śmierci nie był jesze formalnie 
dokonany ostateny podział polskiego obozu re-
formacyjnego na tzw. Kościół Większy (kalwiński) 
i Kościół Mniejszy (ariański), obie grupy pyznają 
się do niego jako swojego wyznawcy i protektora. 
Po śmierci Mikołaja Czarnego niedokońone dzie-
ło wierania reformacji (kalwinizmu) kontynu-
ował Mikołaj Radziwiłł Rudy, a najważniejszymi 
obrońcami arian pozostali Jan Kiszka oraz jego 
matka księżna Anna Radziwiłłówna. W roku 2004 
w pozostałościach kościoła kalwińskiego w Dubin-
kach znaleziono szątki, które zidentyfikowano 
jako należące do Mikołaja Radziwiłła Czarnego 
i jego krewnych w tym Mikołaja Rudego. 5 we-
śnia 2009 r. odbył się ich powtórny uroysty po-
geb.

125 lat temu 
3 erwca 1890 r. zmarł 

Oskar Henryk Kolberg. 
Urodził się 22 lutego 
1814 roku w Pysusze, 
w powiecie opoyńskim. 
Był synem pybyłego 
do Polski z Prus w 1796 
roku inżyniera kao-
grafa, Juliusza Kolberga 
i urodzonej pod Warsza-
wą Karoliny Mercoeur, 
pochodzącej z rodziny 
francuskiej. Po kilkuletnim pobycie w Opoyń-
skiem Juliusz został powołany na stanowisko 
profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzina 
na trwałe związała się ze środowiskiem intelek-
tualnym i aystynym Warszawy. Kolbergowie 
zamieszkali w oficynie Pałacu Kazimieowskiego, 
sąsiadując z Chopinami i K. Brodzińskim. W latach 
1823–1830 Oskar uęszał do Liceum Warszaw-

skiego, którego dyrektorem był S. B. Linde. Unia-
mi tej szkoły byli także dwaj jego bracia: starszy 
Wilhelm, pyszły inżynier, młodszy Antoni, póź-
niejszy mala, oraz Fryderyk Chopin. Równoe-
śnie z edukacją w Liceum Oskar pobierał naukę gry 
na foepianie, najpierw u T. Głogowskiego, później 
w latach 1824–1830 u F. Vettera, z pochodzenia Łu-
żyanina, a także u J. Elsnera. Rok 1830 końy 
młodzieńy okres w życiu Oskara: wybucha po-
wstanie listopadowe, a w 1831 roku umiera Juliusz 
Kolberg. Młody Kolberg podjął pracę uędnika, 
równoeśnie kontynuując w latach 1835–1836 stu-
dia muzyne u I. F. Dobyńskiego oraz u K. F. Gir-
schnera i K. Rungenhagena w Berlinie. Po powro-
cie do Warszawy uył muzyki, Poątkowo wiązał 
swoją pyszłość z karierą kompozytorską. Opró 
liryki wokalno-instrumentalnej w centrum jego 
zainteresowań pozostawała muzyka foepianowa. 
Szególne znaenie mają jego mazurki i kujawia-
ki, nawiązujące do motywów ludowych, ujęte we 
wesnoromantynym stylu „brillant”. W roku 1853 
odbyła się premiera jego opery „Król pastey”. 
Z asem Kolberg zaucił twórość kompozytor-
ską i skierował swoje zainteresowania wyłąnie 
w stronę dokumentowania folkloru. Już pod koniec 
lat tydziestych zaął zapisywać pieśni i melodie 
ludowe. Pierwsze wyprawy w okolice Warszawy 
odbywał w gronie literatów, malay, muzyków, 
m. in. J. Konopki, E. Jenikego, T. Lenaowia, 
L. Norwida, W. Gersona, A. Kolberga. Do roku 1840 
zgromadził kilkaset zapisów pieśni. W latach 40-
tych wydał też pierwsze zbiory pieśni ludowych 
peznaonych do śpiewu. Od roku 1845 pez dwa-
naście lat pracował jako uędnik w zaądzie kolei 
żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Jednoeśnie 
podjął systematyne badania terenowe, poątko-
wo na Mazowszu, z asem objął nimi cały obszar 
dawnej Rzeypoolitej. Kolberg wółpracował 
z warszawskimi asopismami, pede wszystkim 
z redakcją „Biblioteki Warszawskiej”, stanowiącą 
w ówesnych warunkach swoisty salon literacko-
intelektualny stolicy.  Był wółredaktorem „Ency-
klopedii powszechnej” S. Orgelbranda, opracował 
dla tego wydawnictwa większość haseł poświę-
conych muzyce. W roku 1857 wydał „Pieśni ludu 
polskiego”, zawierające ponad 400 ballad i tyleż 
melodii tanenych.  Zbiór ten, w którym muzyka 
ludowa podana była w formie autentynej, bez 
opracowania harmoninego, został już óweśnie 
bardzo wysoko oceniony. Kolberg planował wy-
dawanie dalszych tomów pieśni, ale w 1865 roku 
opracował i zaął realizować wielki plan zebra-
nia źródeł dla nowej dziedziny nauki – etnografii. 
W tym samym roku ukazała się pierwsza ęść jego 
dzieła „Lud. Jego zwyaje, osób życia, mowa, 
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podania, pysłowia, obędy, gusła, zabawy, pie-
śni, muzyka i tańce. Seria I. Sandomierskie”. Odtąd 
konsekwentnie realizował tę nową koncepcję po-
pez serie monografii regionalnych, twoących 
w sumie obraz XIX-wienej kultury ludowej. 
W latach 1867–1869 wydał Kujawy jako serię III 
i IV Ludu, traktując tym samym Pieśni ludu pol-
skiego z 1857 roku jako serię I i Sandomierskie jako 
serię II swego dzieła. Bezskutenie szukał jednak 
warcia finansowego dla swego pedsięwzięcia. 
Brak materialnego poparcia dla edycji, sytuacja po-
lityna w Królestwie po powstaniu styniowym 
oraz obietnica subwencji ze strony Krakowskiego 
Towaystwa Naukowego skłoniły Kolberga do 
opuszenia na zawsze Warszawy w roku 1871. 
Oskar Kolberg zamieszkał pod Krakowem, naj-
pierw w Mogilanach, u pyjaciela, towaysza 
pierwszych wędrówek, Józefa Konopki, a następ-
nie w Modlnicy we dwoe Juliana, brata Józefa. 
Bliskość Krakowa, związek z jego środowiskiem 
naukowym, uzyskanie pez Galicję autonomii 
także w sfee nauki i kultury, stwaały znanie 
lepsze możliwości pracy, niż te, na które pozwalała 
sytuacja w zaboe rosyjskim. W 1873 roku Kol-
berg został łonkiem koreondentem Akademii 
Umiejętności, a następnie pewodniącym Sekcji 
Etnologinej Komisji Antropologinej Akademii. 
W roku 1878 udał się na światową wystawę do Pa-
ryża. Za swe wydawnictwa, ekonowane w dziale 
etnografinym pawilonu austriackiego, otymał 
brązowy medal. Był jednym z patronów nauko-
wych zorganizowanej w 1880 roku Wystawy Etno-
grafinej w Kołomyi. Był to okres intensywnych 
badań w terenie oraz pracy naukowej i edytorskiej. 
Prowadził badania w Wielkopolsce i na Pomou, 
a także w całym zaboe austriackim od Małopol-
ski po Podole i Pokucie (nie mógł jednak pekro-
yć granic Królestwa Polskiego). Podas pobytu 
w Modlnicy ukazały się kolejne tomy Ludu, m. in. 
Krakowskie (seria V–VIII), Wielkie Księstwo Po-
znańskie (seria IX–XV) i Lubelskie (seria XVI–XVII), 
wółfinansowane pez Akademię Umiejętności. 
W Modlnicy Kolberg mieszkał do jesieni 1884 roku, 
skąd peniósł się do Krakowa, gdzie żył i praco-
wał w warunkach niezwykle skromnych. Ostatnią 
podróż badawą odbył w roku 1885 w Sanockie 
i Pemyskie. W latach 1885–1890 opublikował mo-
nografie: Kieleckie (seria XVIII–XIX), Radomskie (se-
ria XX–XXI), Łęyckie (seria XXII), Mazowsze (seria 
XXIV–XXVIII) i Pokucie (seria XXIX–XXXII), a także 
pierwszą ęść Kaliskiego (seria XXIII) i Chełmskie-
go (seria XXXIII). 31 maja 1889 roku Oskar Kolberg 
obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia pracy zorga-
nizowany pez krakowskie środowisko naukowe 
i aystyne. W lipcu tegoż roku zamieszkał 

w domu swego pyjaciela, a później wykonawcy 
testamentu, Izydora Kopernickiego. Zmarł 3 erwca 
1890 roku, pochowany został na Cmentau Rako-
wickim w Krakowie. Po śmierci Kolberga z pozosta-
wionych pez niego materiałów Kopernicki zdążył 
wydać drugą ęść Chełmskiego (seria XXXIV) 
i Pemyskie (seria XXXV). Na poątku XX-go wie-
ku J. Tretiak wydał jesze Wołyń (1907), a S. Udzie-
la Górny Śląsk (1906) i Tarnów. Rzeszów (1910). 
Reszta materiałów pozostała w rękopisach aż do 
podjęcia edycji Dzieł wszystkich Oskara Kolber-
ga. Zarówno opublikowane pez Kolberga tomy 
jego Ludu i Obrazów etnografinych, jak i pozo-
stawione w manuskryptach materiały, stanowią 
bezcenne źródło do dziejów kultury narodowej. 
Opracowaniem i wydaniem tej uścizny zajmuje 
się Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu. Do-
tychas ukazało się 85 tomów Dzieł wszystkich.

50 lat temu
11 erwca 1965 r. zmarł 

Jan Gawlas, nauyciel 
muzyki w górnośląskich 
szkołach, profesor, kom-
pozytor, nauyciel aka-
demicki, rektor Akademii 
Muzynej im. Karola 
Szymanowskiego w Kato-
wicach, organista kościoła 
Jezusowego w Cieszynie. 
Urodził się  27 grudnia 1901 
r. w Żukowie Dolnym na 
Zaolziu. Studiował w Śląskim Konserwatorium 
Muzynym w Katowicach, w 1946 związał się 
z tą uelnią (późniejsze nazwy: Państwowa Wyższa 
Szkoła Muzyna w Katowicach, Akademia Mu-
zyna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach) 
zawodowo. Pechodził kolejne szeble w hierar-
chii naukowej: w 1957 otymał nominację na do-
centa, a w 1963 został wybrany rektorem tej uelni. 
Nie zapestał jednak pracy twórej, jego bogaty 
dorobek (ponad 100 utworów zebranych w 25 opu-
sach) obejmuje kompozycje chóralne, miniatury in-
strumentalne i orkiestrowe. Interesował się też ślą-
skim folklorem muzynym. Do największych jego 
utworów należą „Preludium” i „Fuga” na organy. 
Jako instrumentalista (na organach) występował 
wielokrotnie w rozgłośni Polskiego 
Radia w Katowicach. Był też ynny 
w ewangelickim ruchu śpiewaym, 
prowadząc chór w Cieszynie. Jest 
pochowany na cmentau ewange-
lickim w Cieszynie. 

Zebrał z różnych źródeł 
Józef Król


